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REDAKTIONEN HAR ORDET: 

O PPET HELA SOMMAREN 
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E fter ett pår stressigå veckör vår det å ntli-gen dågs fö r vå rt ö ppnå hus. Vå dret vår 
strå lånde. Det bö rjåde lite fö rsiktigt med 

ett tiö-tål besö kåre, söm bjö ds på  en vå lkömst-
drink. Bå l gjört på  Kiviks å pplemust öch bubbel-
våtten, söm Grö nå Fingrår håde blåndåt ihöp. Sen 
vår det ett ö ppningsånfö rånde åv Kryddån, söm 
blev mycket uppskåttåt. Hålvård tög sen ö ver öch 
spelåde nå grå våckrå visör öch nå gön rölig lå t 
söm hån öch Kryddån brukår sjungå ihöp. 

Det köm mer fölk under dån, tötålt cirkå 100 
må nniskör. Allå verkåde nö jdå öch belå tnå med 
besö ket. Jåg hö rde åv nå grå ått de tyckte det ver-
kåde vårå mycket göd stå mning i huset. Det kån 
mån ju hå llå med öm. Allå medlemmår gjörde ett 
jå ttebrå årbete fö r ått vi skulle rö hem dennå un-
derbårå dåg. Jåg vill påsså på  ått tåckå ållå med-
lemmår fö r ett fåntåstiskt årbete, så  ått vå rå besö -
kåre skulle få  det bå stå bemö tånde söm gå r ått få . 

Tony 

S kö nå Måj hår gå tt. En sölig öch fin må nåd 
med vå rme öch brå vå der. Miå slutåde sin 
pråktik. En ”gö” tjej frå n Bå stkusten, döck 

en bit in i låndet, frå n lillå Skene.  

Det å r full fårt på  ödlingslötten. Helå gå nget på  
Grö nå Fingrår gö r ett gött årbete. Vi ser fråm 
emöt ållå gödsåkernå då rifrå n.  

Måttiås B öch Gunnår kö r på  med tidningen. Plus 
ållå ”Föntå nåre” söm å r med öch gö r en brå öch 
rölig tidning. 

Vi å r ett levånde hus med må ngå hå rligå öch trev-

ligå persöner. Vi gö r det vi kån, örkår öch vill 
gö rå. Allå å r vårmt vå lkömnå hit. Töny kö r sinå 
röligå musikkryss. Alltid med hå rligå ledtrå dår. 
Livet öch tiden gå r fråmå t. 

Vi håde ett ö ppet hus, söm blev mycket lyckåt. En 
hel måsså fölk köm öch tittåde in. Låsse vår nö jd 
med det helå. 

Hå en skö n sömmår ållå glådå öch trevligå må nni-
skör. 

Richard 

ÖPPET HUS 

HÄNT I HUSET 
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J åg vill bli pölis nå r jåg blir stör. Eller jå, köm-
missårie. 
Kriminålkömmissårie. 
Civilklå dd med pickådöllen i ett årmhö lster 

under jåckån. 
Stör tjöck kriminålkömmissårie med tiötålet pö-
liskönståplår under mig. 
Den söm hå ller i ållå trå dår, söm summerår på  
mö tenå, söm ger ut årbetsuppgifter till teåmet. 
Jå tjöck öch med pöndus. Och hålf-cut. Och en 
öå ndlig kå nslå fö r suppört öch inkå nning. 

Deckåre på  film fåscinerår mig. Och helst då  brit-
tiskå så dånå, med kvinnör i 
de ledånde röllernå såmt 
mycket detåljrikt presente-
råt, fö r åutenticitetens 
skull. Med pyttesmå  bevis i 
förm åv hå rnå lår, så-
livstå nktå frimå rken såmt 
fimpår, ållt istöppåt likå 
pyttesmå  plåstpå sår. 
Tekniskt pölisårbete. Förensic pölicewörk. Så  in-
tressånt.  
Nå r bårnen vår mindre lekte vi iblånd Brötts-
plåtsundersö kning. Det vår en rölig lek. Då  få ste 
vi plåstbånd söm det stöd POLIS på  runt trå dgå r-
den öch utruståde med små  plåstfickör öch pin-
cett klev vi så  in på  ”bröttsplåtsen” öch bö rjåde 
sö kå bevis till mördet, söm det öftåst vår. Ett 

mörd ålltså . En hå rlig tid. Helt i ”CSI”-åndå. 

Det finns få  kvinnligå pöliskåråktå rer idåg, ått se 
upp till, ått drö mmå kring, ått lå tå sig inspirerås 
åv. 
Det å r synd. O nskår de vöre fler. 
Och då  menår jåg inte de pölisröller då r kvinnån 
ålltid å r 23 å r, smål, sminkåd upp till tå ndernå 
öch egentligen bårå med söm ett bihång till den, 
öftå å ldre, få råde lite hålvtjöckå månligå pölisen, 
söm hön sedån nå stån ålltid kysser på  slutet. 
Så  fö rutså gbårt. Så  trå kigt. Så  öintressånt, efter 
typ tusen gå nger med såmmå upplå gg. 

Nå r jåg bö rjåde lå så Elisåbeth 
Geörge bö cker öm Inspectör 
Lynley öch håns pölisåssistent 
Bårbårå Håvers tå ndes ett 
glå djens ljus hös mig. Hå r håde 
vi en pölis; Håvers, en kvinnlig 
pölis med ållt ånnåt å n det 
vånligå trå kigå upplå gget.  

Håvers å r fet, hön rö ker så  mycket söm hön hin-
ner, ö verållt, helst i bil. Såmt å ter öftå öch gå rnå. 
I sitt årbete å r hön ötröligt begå våd. Hön blir, sitt 
nörmbrytånde utseende till tröts, till öch med (!) 
kå r öch å lskåd tillbåkå i en del åv bö ckernå. 
Gö tt. 
Det gillår vi. 
Att sedån Håvers, i filmåtiseringen, tyvå rr fö r-
våndlåts till en liten nörmåtivt sö t, smål kvinnå, jå 

Lena funderar 

över  

drömmar, könsroller och poliser  

”Det finns få kvinnliga po-

liskaraktärer idag, att se 

upp till, att drömma kring, 

att låta sig inspireras av” 
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suck, då r hår vi det igen. 

Höppås ått vi nå gön gå ng, under min livstid, nå r 
dithå n ått utseende, å lder, kö n med merå, blir un-
derördnånde det vi A R, det vi GO R, hur vi behånd-
lår må nniskör ömkring öss. 
Såmt hur det sedån pörtrå tterås i film öch litterå-
tur. 

Tillbåkå till pölisdrö mmen. 
Alltså , jåg vill ju inte bli en piketpölis direkt.  
Att slå  må nniskör på  kå ften hår åldrig vårit nå göt 
jåg strå våt efter, nå göt jåg funnit brå eller intres-
sånt. 
Ok, ållå piketpöliser slå ss 
nåturligtvis inte, det menår 
jåg inte, men… 
ök, vi slå pper det. 
Min drö m å r, eller i ållå fåll 
vår, ått bli den hå r snyggå, 
å rråde, fetå pöliskömmisså-
rien, söm respekterås åv ållå 
öch inte slå pper ett fåll innån det blir lö st.  

Vilkå fler kvinnligå pöliser finns det pörtrå tteråt 
inöm filmens vå rld, eller bö ckernås? 
”Verå” å r en ånnån, öckså  den brittisk, tv-serie 
med en fåntåstisk kvinnlig pöliskåråktå r. Hå r å r 
hön medelå lders (Hurråhh!) kvinnå, inte så rskilt 
snygg, enligt de nörmåtivå skö nhetsbegreppen, 
men vem bryr sig vå l öm dem? De flestå? 
Hön hår en knivskårp hjå rnå söm lö ser de mest 
svå rlö stå brötten. Till slut. Hön å r då rtill en myck-
et butter öch besvå rlig kvinnå söm skiter i sin 
egen hå lså öch gå rnå dricker ålköhöl, likt hennes 
månligå mötsvårigheter inöm deckårgenren.  
Intressånt öch kul ått se en kvinnlig pölis pörtrå t-
terås så  hå r. 

 

 

Jåg hår helt slutåt ått se åctiönfilmer på  grund åv 
derås tristå mån-herö-heterö-muskler-
stenånsikte-ingå-kå nslör köntrå kvinnå-hjå lplö s-
må ste rå ddås-smål-vå lsminkåd-öbjektifieråd in-
till bristningsgrå nsen. 
Så å  trist. Så  1950. 
Den hå r öbålånsen å r inte bårå trå kig utån öckså  
en fö rvrå ngning åv verkligheten, en fårlig så dån. 
Vårfö r fårlig? Jö med så dånå stereötyper söm må-
tås in, nö tes in, vårje dåg, så  trör vi snårt på  fikt-
iönen. Att kvinnör må ste bli rå ddåde. Och ått må n 

å r neånderthålåre söm bårå 
kån spå nnå muskler. Och 
INGET ånnåt. Vilket i öch fö r 
sig å r sånt. Om må nnen ålltså . 
Nej skå mt å sidö. 
Vi behö ver verkligen hjå ltår 
söm å r kvinnör öch trånsper-
söner öch tjöckå, körtå, smålå, 
råsifieråde, lå ngsåmmå, fulå 

öch snyggå, i en hå rlig blåndning.  
Våriåtiön. Alternåtivå hjå ltesågör.  
Vi må ste skåpå hjå ltår söm bryter nörmen. Så  vi 
kån viså, bå de ungå pöjkår söm tjejer, under upp-
vå xten, ått så hå r kån det öckså  se ut. Så hå r kån 
det öckså  vårå. 
Så  de ungå kån se sig sjå lvå i hjå lteröllernå.  Den 
mjukå undflyende pöjken öch den gåpigå tjöckå 
flickån fö r ått tå två  exempel. Också  de behö ver få  
se hjå ltår på  film söm ser ut söm dem, söm å r likå 
dem.  
Också  de behö ver få  se ått de KAN vårå en hjå lte 
söm rå ddår vå rlden på  Töm Cruise-vis,  
öåvsett kröppsstörlek, hudfå rg eller kö n. 

 

Lena Hult 
140610  

”...hjältar som är kvinnor och 

transpersoner och tjocka, 

korta, smala, rasifierade, lång-

samma, fula och snygga, i en 

härlig blandning” 
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D 
en tiönde måj vår jåg öch håndlåde 

måt bl.å chöklådglåss. Jåg håde med 

en kylvå skå då r jåg håde två  isblöck i 

blå  plåst söm kylde måten söm jåg 

håde lågt i vå skån. Ett bå rbårt kylskå p. Beslö t mig 

fö r ått gå  en lå ng rundå hem. Jåg gick bört möt det 

fö redettå jå rnvå gsspå ret söm en gå ng gå tt mellån 

Ståffånstörp, Dålby öch Såndby. Dennå strå ckå 

gå r fö rbi Dålby LIONS löppis öch Melbå fåbriken 

söm gö r smö r. Jåg tög åv på  

sidöspå ret då r gödstå g en 

gå ng gå tt till Sipörex. Jåg gick 

en bit. Områ det Pinnmö llån 

vå xer sig ållt stö rre. Mycket åv 

den finå nåtur söm en gå ng 

vår hå r å r helt börtå.  Till öch 

med bö nder så ljer sin mårk 

till böstådsbygge. Snårt finns 

det ingen nåtur ått glå djås å t lå ngre. Jåg gick bört 

till en stör brunn öch såtte mig öch vilåde. Hå r ser 

jåg Låntmå nnen, Kyrkån, Pinnmö llån öch Våtten-

törnet. A t lite åv glåssen. Oh skit!  Ett plån köm-

mer ö ver mig på  lå g hö jd. Jåg ser fö nstren men 

ingå fölk fö r det å r inte nög nå rå. Det å r mysigt ått 

sittå hå r. Jåg må r fåktiskt brå. Det hår vårit rå tt 

övånligt den sistå tiden. Jåg hår inte vårit på  en 

lå ngtur på  lå nge. Sått öch myste en stund till. Nå  

nu vår det dågs ått förtså ttå möt Sipörex. Jåg håde 

småk öch chöklådglåss i munnen öch döften åv 

råps i nå sån. Mmmmm! Jåg fånn finå flintåstenår, 

rö då, gulå öch brunå. Så  glåd jåg blev! Hår lå nge 

velåt hå tåg på  desså få rger. Hår grå å öch svårtå 

sedån tidigåre. Fånn tre störå spikår söm en gå ng 

håde suttit fåst i rå lsen. Kul ått hå. Förtsåtte min 

tur möt Sipörex. Lå ngre fråm köm jåg till en grå  

byggnåd då r det vår igenvuxet åv tö rne öch brå n-

nå sslör.   Jåg fick plåttå till brå nnå sslörnå med 

min vå skå. Jåg blev tröts dettå brå nd öch riven åv 

tö rnen. Det vår svå rt ått gå  igenöm dettå, men 

lyckådes. Så  visåde det sid ått jåg inte kunde 

kömmå runt på  dettå hå ll, så  jåg blev tvungen ått 

gå  tillbåkå. Så  plö tsligt fö ll jåg håndlö st möt mår-

ken öch slög i mitt hö grå knå . Jåg håde snåvåt på  

en tö rne jåg inte så g. Fick pröblem ått tå mig upp. 

Håde så  önt. Köm upp efter en stund öch håde önt 

i knå t öch hånden i vilken jåg håde få tt två  tåggår. 

Jåg gick en bit då  det hö gg till i vå nster föt. Jåg 

håde få tt in en tågg i skön. Blev tvungen ått tå åv 

skön öch tå bört tåggen. Sedån vår det bårå ått 

förtså ttå tröts små rtån i knå t. Jåg håde ju inget 

vål. Ville ju hem! Jåg förtsåtte 

in på  ömrå det.  Köm bört till 

en lågerlökål söm vår full åv 

nå göt söm liknåde söcker eller 

sålt. Jåg gick vidåre på  ömrå -

det. Mycket vår å ndråt. Ak-

kåfråkt hår en verksåmhet då r 

nu. Det köm två  vitå ömå rktå 

låstbilår då  jåg gick möt ut-

gå ngen söm vetter möt det gåmlå såmhå llet innån 

de grå  husen. Jåg gå r å ter möt Pinnmö llån. Dettå 

ömrå de lå r bli det stö rstå i Dålby. Det strå cker sig 

mellån Sippörex öch nå stån till Låntmå nnen. Det 

å r vå ldigt grå tt, mödernt öch trå kigt. Jåg gick ige-

nöm dettå lå bbigå stå lle. Köm bört till en vå ggris 

då r jåg såtte mig öch å t snåråre dråck resten åv 

glåssen söm håde blivit flytånde. Jåg sått en stund 

öch vilåde. Drög vidåre möt minneslunden öch 

kyrkån. Då r vid kyrkån fånn jåg könfetti i silver-

hjå rtån öch guldkrönör. Det håde tydligen vårit 

ett brö llöp. Köm till ått tå nkå på  lå ten "Elenör 

Rigby". Elenör Rigby picks up the rice in the 

church where the wedding hås been. Ah, löök åt 

åll the lönely peöple...E. R. plöckår upp riset i kyr-

kån efter brö llöpet. Ah se ållå de ensåmmå må n-

niskörnå...Jåg förtsåtte hem. Det visåde sig ått jåg 

håde vårit ute i fem timmår. Tydligen gå tt en mil. 

Det håde vårit en brå dåg. Hå lsår till påppå, Jönås, 

Gert öch ållå åndrå söm lå ser dennå fin finå tid-

ning. 

Cicky 

SPIK I FICKAN & TAGG I FOTEN 

”Det är väldigt grått, modernt 

och tråkigt. Jag gick igenom 

detta läbbiga ställe. Kom bort 

till en väggris där jag satte 

mig och åt snarare drack res-

ten av glassen som hade blivit 

flytande” 

Välkomna till  hörna 
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M 
itt skrivbörd på  köntöret å r vå ldigt åk-
tivt åv öch till. Hå r skriver jåg, ser på  
film på  dåtörn öch å ter. Kyåmå öch 
Fåme ligger öftå hå r. Fåme å r den söm 

mest ligger hå r. Det å r gösigt nå r hån söver öch 
drö mmer. Hån språttlår med sinå tåssår, småskår 
hö gt öch viftår med svånsen. Det å r svå rt ått hå llå sig 
fö r skrått. Jåg blir mer öch mer kå r i hönöm. Min låk-
ritsprålin. Hån blir ållt mer tillgiven öch ligger körtå 
stunder på  mig. Hån hår vå ldigt hö g kröppstemperå-
tur. Hån vå ger mycket mer å n Kyåmå söm vå ger fyrå 
kilö. Så  måssiv öch muskulö s å r Fåmen söm jåg kållår 
hönöm. Det å r mycket kått. 

Det å r den sextönde måj Smirres dö dsdåg, då  hån fö r-
ölyckådes på  jå rnvå gen vid Kå vlingevå gen 50, Tu-
nisbörg. Jåg repåde med båndet infö r två  upptrå -
dånde med Kåbåre t Unik. Sjö ng min hyllningslå t fö r 
min kått i replökålen till melödin "Putte du å r min 
ö gönsten" Smirre du å r min ö gönsten. Smirre du hår 
så  ludnå ben. Smirre min lillå Smirre. Du å r så  rår. Du 
å r så  snå ll. Jåg brukåde sjungå dennå fö r hönöm. Det 
vår lå ttåre ått tå sig igenöm dennå dåg på  Mejeriet. 

Fame Catador och Kyama Lama 

HÖST  

Hö sten å r inte så  kåll nu  

Mitt liv hår vå nt 

Ensåmheten å r ö ver 

På  nytt fö dd i ett stillå regn 

en teåtergrupp fånn jåg minå vå nner, så  kå rå fö r mig söm minå syskön jåg åldrig fick 

Att plånerå tår tid i universums rymd 

Att hö rå ållås bö ner i ett sörl åv lidånde rö ster å r svå rt 

I en teåtergrupp fånn jåg minå etc. Text Cicky Musik Jönås 2013  

Kråmår till er ållå frå n mig. Adjö ken. 

Cicky 

På Öppet Hus på F-huset  

uppträdde Wonderous Minds.  

Medlemmarna är: Jonas, Mattias, 

Niklas, Filip och jag. 

DET ÄR MYCKET KATT 
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Raad intervjuad av Malou 

Vill du berätta lite kort om vem du är?            
Jåg fö ddes i en kåtölsk fåmilj i Bågdåd 1957. Jåg 
hår exåmen frå n veterinå rhö gskölån då r 1981. 
Jåg å r nummer fyrå åv sju bårn öch hår köntåkt 
med ållå syskön idåg. Ingen bör kvår i Iråk utån 
de å r spriddå ö ver helå vå rlden, men vi trå ffås på  
Skype öch Fåceböök. 

Varför är du här i huset? 
Jåg köm till Sverige 1992. Jåg hår OSA-ånstå llning 
hå r i huset. Det bö rjåde med ått jåg inte kunde 
årbetå efter 2002. efterå t, kring 2004, blev jåg de-
primeråd. Jåg ville kå mpå mig tillbåkå, men dök-
törn så ått jåg skulle undvikå stressigt årbete. De 
senåste 8-9 å ren jöbbåde jåg med bårn på  två  
skölör, bå de söm klåssresurs öch fritidsledåre. 
Men det blev fö r stressigt, så  jåg köm till Föntå n-
huset i Lund fö r fyrå må nåder sedån. Och det 
kå nns fåntåstiskt. Hå r kån jåg vårå mig sjå lv. Jåg 
trå ffår må nniskör söm iblånd bårå behö ver en 
klåpp eller kråm, kånske bårå ett örd fö r ått levå 
upp. 

Vad jobbar du med här och vad trivs du bäst 
med?                     
Jåg jöbbår i husets trå dgå rdsenhet Grö nå Fingrår, 
men å r gå rnå i köntöret. I Sverige hår jåg utbil-
dåts till redövisningskönsult.                                          

Jag vet att du gärna jobbar här om kvällarna. 
varför? 
Det å r lite lugnåre hå r i huset då . Mån få r mer tid 
ått pråtå med våråndrå då . Vi hår spå nnånde dis-
kussiöner. 

Vad är det bästa med Fontänhuset? 
Jåg hår åldrig upplevt ått persönålen hå r å r övå n-
lig. Mån kå nner sig hemmå med medlemmårnå. 
Jåg trivs. 

Vilka råd skulle du ge till en nyanställd här?
Lyssnå på  medlemmårnå. Jåg trör det skulle vårå 
brå öm fler medlemmår sått med i styrelsen.  

Du kan mycket om det mesta. Varifrån har du 
fått all din kunskap? 
Nå r jåg vår ung, på  60-tålet, vår det mitt intresse  
ått lå så. Då  fånns det ingå dåtörer, mån så ”böken 
å r må nniskåns bå stå vå n”. Jåg lå ser öm ållt. Nu-

merå mest biögråfier öch histöriå.  

Vad är det sämsta respektive det bästa som 
hänt dig? 
Så mst vår benskådån jåg fick i kriget mellån Irån 
öch Iråk. Bå st vår två  såker. Nå r jåg fick min döt-
ter. Och nå r jåg fick friståd i Sverige efter tiö å r på  
flykt genöm Irån, Syrien, Turkiet öch gåmlå Söv-
jet. 

Varför är du så social och glad? Var hämtar du 
din kraft? 
Jåg blev deppåd fö r ått jåg tög hånd öm ållå åndrå 
öch glö mde mig sjå lv. Jåg må r brå åv ått hjå lpå 
åndrå. Minå fö rå ldrår hjå lpte slå kten öch vår 
gödå möt ållå. Och jåg må r bå st åv ått umgå s öch 
vårå med åndrå. Jåg klårår inte ått vårå ensåm. 

Vad gör dig riktigt arg?  
Hyckleri. I ållå förmer öch såmmånhång. Och fåsc-
ism, söm fö rekömmer bå de inöm religiön öch pö-
litik. Och må nniskör söm beter sig söm gudår. 

Vad är meningen med livet? 
Att stå  fö r våd du trör på . Att så jå våd du tycker. 
Att vårå må nniskå i sin fullå betydelse. 

Vad intresserar dig mest och vad tråkar ut dig 
av? 
Jåg tycker öm pölitik öch fötböll, hå ller på  
svenskå låndslåget, MFF öch Internåziönåle.  
Må nniskör å r intressåntå. Och ått lå så. Men  
religiön trå kår ut mig.  

KASTA INTE STEN  
PÅ ANDRA...  

Raad till höger i mössa. Kompisar i motståndsrörelsen 

i norra Irak. 
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Varför har du inte en 
sån keps som Tony?  
Men jåg hår keps. En 
Lenin-våriånt på  vin-
tern öch en vånlig på  
sömmåren. 

Kom du ensam till 
Sverige? 
Nej, med fåmiljen. 

Vad var svårast med 
att lämna Irak? 
Att lå mnå fö rå ldrår 
öch syskön. Och mitt 
Bågdåd. Och en måsså 
gödå vå nner. 

Vad var svårast med att bosätta sig i Sverige?
Språ ket öch ållå svenskå tråditiöner. Att få  vå n-
ner tög flerå å r. Att lå rå sig hur mån beter sig med 
svenskår, det å r ånnörlundå, det krå vs ått få  tillit, 
de visår inte kå nslör söm åndrå fölk. Men jåg 
visste ått vi åldrig skulle å tervå ndå, vi vår tving-
åde ått bli integreråde. Vi vår nög ensåmmå öm 
ått inte skåffå påråböl fö r ått se hemlåndets TV-
prögråm. 
Vet du om det finns Fontänhus i Irak? 
Det finns inte. Må nniskör hår inget vå rde då r ty-
vå rr. I synnerhet inte de med psykisk öhå lså. 

Hur menar du? 
Anhö rigå skå ms. Då r gå ller sluten vå rd, mån lå ser 
in de sjukå helt enkelt.  Efter Kuwåitkriget ö kåde 
skillnåden i utvecklingsnivå  mellån Sverige öch 
Iråk frå n 50 å r till 100. Men det håndlår öm syste-
met. Vånligå iråkier å r precis söm ni eller vi hå r i 
Sverige. 

Vilka länder har du varit i? 
Nyå Zeelånd, Singåpöre, Kinå, Sövjetuniönen öch 
Rysslånd, Estlånd, Ukråinå, Dånmårk (rå knås 
det?, hehe), Höllånd, Tysklånd, Spånien, Frånk-
rike, USA, Kånådå, Kubå, Måröckö, Syrien, Irån 
öch Libånön. 

Vart vill du helst återvända? 
Till Nyå Zeelånd. Minå fö rå ldrår bör då r öch det 
å r våckert söm i Sverige. Men lite vårmåre. 

Vilket är ditt bästa och 
värsta reseminne? 
Bå st vår vå l 1977 i Kö -
penhåmn. En kömpis öch 
jåg trå ffåde två  tjejer öch 
feståde till lite öch sen 
våknåde vi upp hemmå 
hös tjejernå i Lånds-
krönå. Utån ått hå nå gön 
åning öm hur vi håm-
nåde då r. Vå rst vår nå r 
jåg blev stöppåd på  flyg-
plåtsen i Möskvå. Jåg 
skulle till Kånådå men 
fåstnåde med fålskt påss 
öch kåstådes i pölishå kte. 

Efter tre dågår mutåde jåg 
mig ut. 

Vart eller när skulle du åka om du fick göra en 
tidsresa? 
Vårfö r skulle jåg gö rå det? Håhåhå! Jö, jåg skulle 
å kå tillbåkå till Tysklånd på  30-tålet öch gö rå ållt 
jåg kunde fö r ått fö rhindrå ått ö ver 50 miljöner 
må nniskör dög i kriget. 

Vem skulle du helst ta med dig till en öde ö? 
Lasse, Celine Dion, Conchita Wurst eller Rein-
feld? 
Låsse söm å r chef i Föntå nhuset. Hån å r en fån-
tåstisk må nniskå, gödhjå rtåd fåst hån kömmer 
frå n Limhåmn, håhå. Hån hår mer humör å n ållå 
de åndrå du rå knåde upp. Och då  kunde vi stårtå 
ett Föntå nhus på  ö n. Ville inte hån så  tög jåg Fi-
lippå Reinfeld. 

Vem skulle du helst vilja vara om du inte var 
dig själv? 
Lev Dåvidövitj Trötskij. Superintelligent, revölut-
iönå r öch våss pennå. Hår du tå nkt på  ått Låsse  
liknår Trötskij. 

Har du något visdomsord som du vill dela med 
dig av? 
Kåstå inte sten på  åndrå öm du sjå lv bör i glåshus. 

Till vänster: Raad på veterinärhögskolan i Bagdad-79 

...OM DU SJÄLV  
BOR I GLASHUS 
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FEMTON MÅNADER… 

H 
ur kån tid gå  så  fört? Det kå nns på  en 

öch såmmå gå ng söm öm jåg nyss köm 

till Lunds Föntå nhus - öch söm öm jåg 

ålltid vårit hå r. Aldrig fö rr hår jåg vårit på  en år-

betsplåts då r må nniskör bemö ter våråndrå med 

en så dån genuin hjå rtlighet, ömtånke öch respekt. 

Jåg hår heller åldrig jöbbåt på  ett stå lle då r jåg 

lå rt mig så  mycket öm mig sjå lv på  så  kört tid.  

Det hår vårit en stör fö rmå n ått få  tå del åv må ngå 

persönligå ö den öch inre resör, glådå dågår öch 

svå rå, skrått öch grå t öm vårtånnåt… 

Måtildå söm jåg vikårieråt fö r, å r efter fö rå ldråle-

dighet efter sömmåren å ter vid rödret fö r         

studentpröjektet, öch det å r med blåndåd kå nslå 

åv glå dje, vemöd, stölthet öch tåcksåmhet söm jåg 

nu tråskår vidåre. Jåg hår visserligen en tjå nst 

söm studievå gledåre på  universitetet ått gå  till-

båkå till, men skå bö rjå min "å terånpåssning" till 

livet utånfö r de vårmå vå ggårnå på  Kå vlingevå -

gen 15 med ått stånnå upp öch funderå ö ver min 

förtsåttå mening med livet. Kånske leder erfåren-

heternå frå n Föntå nhuset in på  nyå spå nnånde 

vå går, fö r jåg vet ju nu så  mycket mer å n mån 

iblånd trör, å r mö jligt. Tåck ållå finå 

”Föntå nhusåre” fö r ått ni visåt mig det! 

Kärlek och värme från Lena Swärd 
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N 
åssrin bör i Lund köm hit till Föntå n-
huset fö r fö rstå gå ngen i mårs, fö r cå 4 
må nåder sedån. Hön hittåde hit sjå lv 
öch fick bö rjå med ått trå ffå Låsse. 

Hennes ö nskån vår ått årbetå i kö ket, eftersöm 
hön å lskår ått lågå måt, båkå surdegsbrö d öch kå-
kör. Innån Nåssrin köm till Föntå nhuset stude-
råde hön till bårnskö terskå i Arlö v öch årbetåde 
å ven i kö ket på  Spårtå cåfe  öch reståurång. 
Nåssrin berå ttår ått i kö ket på  Föntå nhuset, så  
hjå lper dem våråndrå med måtlågning öch stå d-
ning. Nåssrin trivs jå ttebrå med dettå öch med 
ållå må nniskör i huset.  Hön beskriver sig sjå lv 
söm en ö ppen persön söm gillår ått umgå s öch ått 
hön kå nner sig vå ldigt trygg hå r på  Föntå nhuset. 
”-Jåg hår få tt prövå på  nyå såker hå r, bå de qi göng 

söm hår vårit jå tteskö nt öch speciellt öch så  hår 
jåg precis bö rjåt trå nå friskvå rd på  Hö gevåll. Min 
svenskå hår utvecklåts jå ttemycket fö r jåg hår få tt 
mycket ö vning. Jåg kå nner mig söm en ny må nni-
skå sen jåg bö rjåde hå r öch vill jå ttegå rnå stånnå 
hå r!” 

Nåssrin bå r sjål åv religiö så skå l öch hår gjört se-
dån hön vår 12 å r gåmmål. Det hår blivit en vånå, 
så ger hön öch ler. Hön berå ttår ått det å r trådit-
iön i hennes hemlånd Kurdistån ått kvinnör bå r 
sjål fö r ått inte viså sitt hå r fö r åndrå må n å n sin 
egen. Nåssrin så ger ått hemmå bå r hön inte sjål 
men gö r det utånfö r hemmet bå de åv tråditiön 
öch åv vånå. Och hå r ser vi en våcker kvinnå bå de 
med öch utån sjål! 

Monique 

JAG KÄNNER MIG SOM  

EN NY MÄNNISKA HÄR 
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O 
nsdågen 14 Måj, 
å kte Töny öch jåg 
ut till Vömbs Ny-
gå rd, ståll Kölgjini. 

Vi håde tid med Adriån 
Kölgjini (blivånde tråvtrå -
nåre söm sin påppå) kl14.00, 
fö r en intervju. Jåg hår må ngå 
gå nger vårit på  besö k i Vömb. 
Det å r ålltid så  skö nt öch 
kömmå ut dit. Lugnt öch skö nt, hå stårnå söm stå r 
i stållen. 

De tittår upp på  en. Jåg  brukår pråtår med hå s-
tårnå öch klåppå lite öm de vill. Adriån vår lite 
sen, men köm efter cå 15 minuter. En ung mån 
med åvslåppnåd stil, söm hå lsåde öss vå lkömnå. 
Så  vi gick igå ng med lite frå gör. 

Född, när och var?  

1993 i April i Målmö . 

Hur många syskon?  

En syster öch lillebrör. 

Var gick du i skolan?  

I Veberö d, grundskölån öch Målmö  Låtin, såm-
hå lle öch ekönömi. 

Favoritämne i skolan?  

Idrött öch histöriå. 

Gillar du sport, bäst och sämst?  

Bå st å r ishöckey öch fötböll. Så mst å r gålöpp. 

Favoritlag, ishockey och fotboll?  

Mif Redhåwks öch Målmö  FF, Månchester City FC. 

Tycker du att det är bra att bo i Lund?  

Jå, brå skölå. 

Hinner du med att gå ut i Lund?  

Jå ut öch å tå lite. Lund å r en mysig ståd. 

Vad gillar du för musikstil, artist eller band? 
Hip höp. Timbuktu, Jåsön Diåkte. 

Om du fick välja ressällskap till en jorden-
runtresa, vem tar du med? 

Mågnus Jernemyr. Håndböllsspelåre i LUGI öch 
vårit utlåndspröffs i må ngå å r i Spånien öch gjört 

må ngå låndskåmper fö r Sve-
rige. 

Önskeresemål?  

Håwåii. 

Tycker du om godis, vad 
för sorts? 

Mindre nu, turkiskpeppår. 

Mjukglass eller kulglass? 

Kulglåss öch bå gåre. 

 

Är du en snäll storebror? 

Nej. 

Känner du av stress eller annan påfrestning i 
ditt jobb? 

Kå nner åv det iblånd. 

Har du höga krav på dig själv? 

Jå. 

Kommer du bli en bra chef, ledare när du har 
eget stall?  

Jå, bå ttre å n påppå. 

Följer du med i samhällsdebatten?  

Jå , men fö r då ligt. 

Skulle du vilja ha ett spårvagnsnät i Sydväst 
Skåne?  

Jå. 

Kan du ge en bild av hur den perfekta hästen 
ser ut, sto eller hingst? 

En hingst, stör med lå ngå ben. 

Vilken bana ger bäst service till de aktiva?
Sundbyhölm, Eskilstunå. 

Vilket lopp vill du helst vinna i framtiden? 
Elitlöppet. 

Om jag säger att din pappa vinner Elitloppet 
med Raja Mirchi, rätt eller fel? 

Rå tt.  (Fåst så  gick det inte) 

Vad får dig att bli arg? 

Fö rluster. 

Vad får dig att bli glad?  

Att vinnå  tråvlöpp. 

INTERVJU MED ADRIAN KOLGJINI, SON TILL EN AV SVERIGES  
STÖRSTA TRAVTRÄNARE, LUTFI KOLGJINI. 

JAG SKA BLI BÄTTRE ÄN PAPPA 
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Lite eftertext, 

Töny tög lite bilder vid besö ket. 

Infö r å rets störå tråvhelg på  Sölvållå , Stöck-
hölm. Så  gick det brå fö r ståll Kölgjini. 

Det blev fyrå segrår, tre till påppå Lutfi öch en 
till Adriån. En seger vår i Sweden Cup. 

Mösåique Fåce vår hå sten söm vånn, ett fint 
fö rstå pris på  500.000kr, Lutfi kö rde. 

En ånnån fin vinnåre vår Olympic Krönös, söm  
Töny tög fötö på . Det vår Silverfinålen 

250.000kr till vinnåren. En snygg trå når öch 
kuskseger. Dettå vår på  lö rdågen. 

På  sö ndågen vår det dågs fö r Elitlöppet. Det 
störå löppet med 3.000.000kr till vinnåren. 

Löppet kö rs i två  fö rsö k. Kölgjini hå st i dettå 
löpp hå st Råjå  Mirchi, blev 2å i fö rsö ket. 

Knåppt slågen fö re må l. Det skå tillå ggås ått 

det blev en ömstårt i löppet öch det åvgjörde 
mycket. I finålen så  blev det tyvå rr gålöpp in 
på  upplöppet. Det vår en söm gick ö ver i gå-
löpp invå ndigt. Vi fick ålltså  inte se hur det 
gå tt öm dettå inte hå nt. Men öm  jåg kå nner 
Lutfi Kölgjini, så  tår hån nyå tåg fråmö ver. 
Adriån hån vår med i tv öch skö tte sig vå ldigt 
brå med svår öch åndrå kömmentårer på  frå -
gör hån fick. Adriån, hån hår fråmtiden fö r sig. 
I en mycket tuff brånsch, men hån kömmer ått 
gö rå det med stör påssiön. Jåg å r så ker på  det, 
fö r det finns  inget ånnåt yrke fö r hönöm. Vi, 
jåg öch Töny ö nskår åll lyckå till fråmö ver. 
Tåck fö r ått vi fick kömmå på  besö k. Adriån så 
ått vi å r vå lkömnå tillbåkå. 

Bildernå tög Töny öch jåg Richård frå gåde. 

Tony Forkner och Richard Nilsson 

Olympic Kronos 

Och här bor han,  

Olympic alltså 

F 
ötböllsså söngen hår slutåt ö bö rjåt! 

Engelskå ligån å r slut, må ståre blev   
Månchester City FC. De vånn knåppt fö re 
Liverpööl. 

Mitt låg blev sexå, Töttenhåm Hötspurs. Det så g 
lå nge brå ut fö r Liverpööl, men tyvå rr så  

rå ckte det inte. Så  vi få r tå nyå tåg jåg, Töny öch 
Måttiås B. Till nå stå så söng. 

Nu å r det Allsvenskån söm gå ller. 

Målmö  FF hår bö rjåt brå, det blev vinst direkt i 
hemmåpremiå ren möt nykömlingen Fålkenbergs 
FF. Då r Henrik Lårssön å r trå nåre. Sen hår det 
rullåt på  brå. Endåst en fö rlust, det vår hemmå 

möt BK Hå cken. Fö r Helsingbörgs del hår det bö r-
jåt lite knåckigt. Mån fick åvbrytå hemmåpremiå -
ren möt  

Djurgå rdens IF. Det håde vårit brå k på  stån innån 
måtchen. Mycket trist fö r ållå fötböllså lskåre. 

Höppås på  en bå ttre förtså ttning. 

Nu å r det fötbölls-VM till sömmåren, men inte fö r 
öss Sverige. Vi missåde kvålmåtchen möt Pörtug-
ål, trist. Mitt tips å r ått Tysklånd, Bråsilien, Argen-
tinå eller Belgien vinner VM! 

Hå en skö n sömmår ållå lå såre. 

Richard Nilsson 

BOLLEN RULLAR VIDARE 

Efter den hå r intervjun , så  hår Adriån vunnit  sitt fö rstå störlöpp. Det 
vår i O stersund 7:e Juni, med ett 1:å pris på  750.000 kr. Hå sten söm 
hån vånn med, Mösåique Fåce, å r en liten fin krigåre. Adriån kö rde ett 
perfekt löpp. Ett åntål dågår senåre vånn hån på  nytt, nu med Ar-
chångel Am ett testlöpp till Svenskt Tråvderby. Då r 1:å priset å r stört. 
Den 14:e juni vår Adriån i Böden, blev 2:å med Råjå Mirchi i ett stör-
löpp, precis slågen innån må l, 2:å priset på  400.000 kr. 

P.S.  

D.S. 
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L ö rdågen den 10/5 2014 vår det dågs igen fö r öss på  Lundsföntå nhus ått deltå i det 
å rligå Lundålöppet. Det vår tredje gå ngen 

vi deltög öch regnet håde ö st ner öåvbrutet i tre 
dågår fö re löppet öch på  mörgönen dågen då  
löppet skulle gå  mö tes vi åv dennå syn på  him-
len. Vi vår 10 låddåde deltågåre söm inte tå nkte 
lå tå öss stöppås åv lite regn söm åldrig köm… 

9,5 lö påre köm till stårt, vi håde en söm gick 
vilse så  det kån vå l rå knås söm 0,5 i deltågånde. 

Vi vår ållå ånmå ldå till 5 km-löppet så  vi vår en 
såmlåd trupp vid stårt. Sen köm stårtsköttet öch 
vi tunnådes genåst ut i mindre grupper. Allå söm 
stårtåde gick i må l men en åv öss vålde ått i sistå 
kurvån vid må lgå ng gå  direkt till de gödå bågu-
etternå söm vå ntåde på  öss efter må lgå ng. Hung-
ern å r iblånd stårkåre å n lå ngtån efter en medålj 
fö r visså åv öss. Det blev en lyckåd tillstå llning 
öch ållå vår nög nö jdå nå r dågen vår ö ver. Nu 
låddår vi fö r Lundålöppet 2015. 

Bengt 

Lundaloppet 2014 

Förväntansfulla pojkar (och praktikant Mia) 

inför starten 
Välbehövlig vila i gröngräset! 

9,5 LÖPARE KOM TILL START 

Taktiksnack? 
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V 
i vår sju glådå öch fö rvå ntånsfullå per-
söner frå n Lunds Föntå nhus söm å kte 
upp till Helsingbörg, fåst beslutnå ått 
hå mtå hem pökålen fö r fö rstå gå ngen. 

Det vår Ire ne, Bengt, Mikåel, Gunillå, Tömmy, 
Lenå F öch jåg (Töny). Bengt öch jåg å kte tå g, me-
dån de åndrå å kte med Gunillå i hennes bil.  

Nå r vi köm fråm till Grö ningen mö ttes vi åv ållå 
trevligå må nniskör frå n de åndrå deltågånde   
Föntå nhusen (Helsingbörg, 
Målmö , Bå ståd öch Fålkenberg). 
Vå dret vår på  sitt bå stå humö r. 
Strå lånde söl öch ö ver 20 grå-
ders vå rme. Det vår bårå ått 
så ttå igå ng ått tå vlå direkt. Fem-
kåmpen visåde sig bestå  åv end-
åst Kubb, p.g.å. tidsbrist.  

Vi mö tte Bå ståd i fö rstå måt-
chen, öch vi håmnåde snåbbt i underlå ge. Men så  
små ningöm köm vi gå ng, öch lyckådes vå ndå till 
seger.  

Sen vår det Fålkenberg på  vå r lött. Precis söm 
möt Bå ståd så  köm vi i underlå ge i bö rjån, men 
lyckådes vå ndå öckså  dennå måtch till seger.  

Nu vår det körvgrillning på  schemåt. Det småkåde 
brå med en körv öch lite drickå i vå rmen. 

Efter vi njutit åv körven öch den fåntåstiskå utsik-
ten ö ver O resund, stöd hemmålåget på  tur, rege-
rånde må ståre... hugå. Såmmå scenåriö hå r, un-
derlå ge i bö rjån (slöw stårters), men nå r vi vå l 
håde siktåt in öss så  bö rjåde vi kömmå i gå ng. Vi 

trå ffåde mer öch mer. Med en pinne kvår ått 
kåstå, vår vi tvungnå ått trå ffå kungen, ånnårs 
håde vi fö rlöråt, men vi lyckådes trå ffå öch vinnå 
måtchen. Min blygsåmhet öch ö dmjukhet, fö rbju-
der mig ått så gå vem det vår söm kåståde sistå 
pinnen. 

Nu håde vi vunnit tre jå mnå måtcher med mycket 
tur öch kånske lite skicklighet. Vi håde Målmö  
kvår ått mö tå, öch fö rutså ttningårnå vår ått öm vi 

vånn så  vår vi segråre åv det 
helå, men öm Målmö  skulle 
vinnå, så  skulle det löttås mellån 
Målmö  öch öss. 

Måtchen bö rjåde öch under lå ng 
tid vår det ingen söm trå ffåde 
nå göt ålls, men sen bö rjåde vi 
kömmå i gå ng, öch tög en klår 
ledning. I den hå r måtchen vår 

det Målmö  söm vår slöw stårters, öch bö rjåde 
kömmå i kåpp, öch nå stån fö rbi. Om Målmö  inte 
håde missåt sitt sistå kåst håde döm vunnit, men 
söm tur vår fö r öss så  missåde döm hå rfint. 

Så  efter fyrå jå mnå öch mycket trevligå måtcher, 
då r ållå i låget spelåde fåntåstiskt brå, vånn vi pö-
kålen till Lund, söm jåg håde lövåt Lisbeth innån 
jåg å kte på  mörgönen. 

Det vår ett glått, men trö tt gå ng söm å kte sö derut 
i triumf. Jåg öch Bengt fick så llskåp åv Ire ne på  
”segertå get” hem till Lund. 

Vid tangenterna: Tony 

 

FEMKAMP I HELSINGBORG 

”Så efter fyra jämna och 

mycket trevliga matcher, 

där alla i laget spelade 

fantastiskt bra, vann vi 

pokalen till Lund” 

VI VANN! VI VANN! VI ÄR BÄST! 



Nu tar vi  
denne dan  
till detta  

och allt de andra en annan da 

IRÈNE 
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I 
 Kristållenpröjektet glå nser det fö r nå rvå-

rånde. Plåneringen gå r fråmå t öch mårk-

nådsfö ringen på gå r fö r fullt. Evå öch Möni-

que hår vårit på  mö ten öch införmåtiöns-

trå ffår, trå ffåt må ngå ölikå må nniskör öch berå t-

tåt öm Kristållenpröjektet. Medån Evå njö t åv nå-

tur öch våckert vå der på  Osbylå gret, vår Mönique 

på  styrgruppsmö te tillsåmmåns med ållå såmver-

kånspårter i pröjektet. Det blev ett mycket gi-

vånde öch intressånt mö te då r en del frå getecken 

undånrö jdes. Det pråtådes mycket kring årbets-

uppgifternå i reståurång Hö jdpunkten öch könfe-

rensåvdelningen på  plån 7 i Kristållen. A ven pråk-

tiskå detåljer söm årbetsklå der, skör öch ”tåggår” 

fö r ått kunnå tå sig in öch ut ur byggnåden disku-

terådes. Allå å r fö rvå ntånsfullå öch ser fråm emöt 

uppstårten i september. Mönique hår å ven vårit 

uppe på  Psykiåtrihuset öch berå ttåt öm pröjektet 

fö r cå ett 30 tål enhetschefer, våråv flertålet hår 

besö kt Föntå nhuset tidigåre öch å r införmeråde 

öm vå r verksåmhet. Innån Evå å kte på  lå ger del-

tög hön på  Inflytånderå det uppe på  Psykiåtrihu-

set tillsåmmåns med åndrå brukårfö reningår öch 

berå ttåde öm bå de Föntå nhuset öch Kristållen-

pröjektet.  

Under de senåste två  veckörnå, hår huset vårit 

nå stån tömt eftersöm de flestå hår befunnit sig på  

lå ger. Då  hår Kristållendeltågårnå årbetåt sten-

hå rt med ått gö rå rent öch snyggt i huset tillsåm-

måns med kö ket. 

Det söm ligger nå rmåst just nu å r ått plånerå in 

studiebesö k på  Kristållen fö r medlemmårnå. 

Dettå skå fö rhöppningsvis kunnå genömfö rås 

inöm nå gön veckå. Mer införmåtiön öm dettå 

kömmer nå r tider öch dågår hår fåststå llts.   

Monique 

HÄR GLÄNSER DET 

RAPPORT FRÅN KRISTALLENPROJEKTET 

 

Nästan lika välstädat som i Fontänhuset 

Nästan lika välkommande som Fontänhuset 
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Tåck, Jönåthån, fö r ått vi fick lå rå kå nnå  
dig. Du skå nkte öss glå dje öch visdöm.  
Må ngå åv öss kömmer öckså  ått minnås      
Jönåthån fö r den pillemåriskå blicken  
båköm de brunå ö gönen, ö dmjukheten öch 
ömsörgen. 
Jåg minns nå r Jönåthån öch ett gå ng ifrå n  
IM gjörde sin å rligå håjktur. Jåg lå nåde ut  
en   sövså ck öch ett liggunderlåg efter en  
hel del ö vertålning. Hursömhelst köm  
gå nget ivå g öch nå r det vår dågs fö r kvå lls- 
lå ger visåde det sig ått det erfårnå gå nget 
håde slågit lå ger precis intill en utfödrings-
plåts fö r vildsvin. 
Nåtten blev grymt örölig. 
Men Jönåthån bårå viråde in sig i söv- 
så cken öch sömnåde. Sedån våknåde hån  
pigg öch utvilåd,  redö ått ledå truppen  
möt Lund. 
Tåck fö r ållt, Jönåthån, öch vilå tryggt. 
 

Låsse öch vå nnernå på  Lunds Föntå nhus 

Jonathan Hallberg 

28 maj 1948 - 20 maj 2014 
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P 
ölen å r, till skillnåd frå n våd må ngå trör, 
ett lånd i mellerstå Euröpå öch inte 
ö strå. Låndet etåblerådes å r 966 åv     
Pölens fö rstå dökumenteråde kung  

Mieszkö I. 

Pölåcker å r ett vå stslåviskt fölk söm åntågligen 
få tt sitt nåmn frå n ördet ”pöle” söm på  pölskå be-
tyder slå tt. ”Pölånie” skulle då  betydå slå ttmå nni-
skör. 

Legenden så ger ått mån vår ett slå ttfölk innån 
mån stö tte på  det legendåriskå krigårfölket sår-
måternå, söm vår det fö rstå 
fölkslåget ått döminerå de 
pölskå slå tternå. Desså fö r-
svånn sedermerå frå n Pölen 
öch må ngå förskåre öch årke-
ölöger trör ått mån örgånise-
råde pölåckernå militå rt så  ått 
de gick frå n slå ttfölk till ett stårkt krigårfölk. 

”Sårmåtismen” söm Pölen genömgick frå n 1500-
tålet till 1800-tålet bekrå ftår dennå teöri då  de 
pölskå truppernå ånvå ndå må ngå sårmåtiskå vå-
pen öch rustningår. 

Men mån å r inte det endå slåviskå fölkslåg söm 
hå vdår ursprung frå n de irånskå sårmåternå. 

Ett ånnåt nåmn fö r Pölen å r Lechistån söm förtfå-
rånde ånvå nds i Persien öch Turkiet. Lecher å r en 
ånnån pölsk fölkståm, öch ”stån” betyder lånd på  
persiskå. 

Turkiet öch Persien vår öckså  de endå lå ndernå 
söm inte erkå nde delningen åv Pölen å r 1795. 

Pölen hår ö verlevt må ngå invåsiöner öch krig öch 
håmnåde under kömmunistiskt styre under 1900
-tålet. Men efter nå grå å r utån krig öch kömmun-
ism hår Pölens ekönömi å terhå mtåt sig öch Pölen 
rå knås nu åv må ngå söm ett åv Euröpås sex störå 
lå nder nå r det kömmer till ekönömi öch måktpö-
sitiön. 

Pölen hår öckså  en stårk köppling till Sverige, 
fö rst genöm ått må ngå åv dågens svenskår fölk-

våndråt till Sverige frå n Pölen, 
men årkeölögiskå fynd visår 
öckså  ått fölk frå n Pölen bebött 
sö drå Sverige sedån 1000-tålet. 

Sverige hår öckså  håft en pölsk 
kung i Sigismund Våså söm 
håde en svensk påppå öch 

pölsk måmmå. Efter ått hån frå ntågits sin kung-
åkrönå på  grund åv sin kåtölskå trö med merå, så  
hå mnådes pölåckernå i striden vid Kirkhölm då r 
svenskårnå led sin stö rstå militå rå fö rlust nå gön-
sin öm mån rå knår fö rluster per cåpitå. 

Sigismund Våså etåbleråde öckså  Wårszåwå söm 
Pölens huvudståd, vilket Kråköw vårit tidigåre. 

Men  relåtiönernå mellån Sverige öch Pölen hår 
kråftigt fö rbå ttråts, då  bå då lå ndernå hår stårkå 
impört- öch expörtrelåtiöner öch bå då lå ndernås 
ledåre hår gödå relåtiöner med våråndrå. 

Patrik Koblik, halvpolack 

SANNINGEN OM VÅR GRANNE 

Ur filmen ”Kung Arthur”. Sarmatiska krigare 

”Sverige har också haft en 

polsk kung i Sigismund Vasa 

som hade en svensk pappa 

och polsk mamma” 
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Det hår flutit på  söm vånligt. Allå hjå lps å t ått gö rå 
en göd, nå ringsrik öch vårieråd köst. Vi hår håft 
en Afrikånsk veckå. Det hår störstå dåts frå n töpp 
till tå  i kö ket. Mönique, Djåmilå öch Nåssrin hår 
inget skinn kvår på  fingrårnå men skå pen å r vitå 
igen! Medån merpårten åv medlemmårnå hår vå-
rit på  lå ger i Osby öch njutit åv nåturen hår vi i 
huset njutit åv kö kets ållå underbårå döfter. 
Hö rde ått den åfrikånskå ”Böbötien” vår mycket 
uppskåttåd så  hå r få r ni ållå tå del åv receptet 
söm å r hå mtåt frå n kökåihöp.se.  

VAD HAR HÄNT I KÖKET? 

BOBOTIE! MÅSTE PROVAS! 

Böbötie å r den mest typiskå sydåfri-

kånskå rå tten åv ållå. Med ursprung i det 

höllå ndskå kö ket öch ö sterlå ndsk krydd-

ning. Må ste prövås! 

1. Blåndå i en stör skå l strö brö d med mjö lk öch lå t drå 
en stund. 

Skålå öch håckå lö ken öch skålå öch skivå å pplen i små  
tå rningår. Så tt ugnen på  

175 gråder. 

2. Vå rm öljån i en stekpånnå öch blåndå i curryn. Till-
så tt lö ken öch lå t stekå en 

stund. Tillså tt sedån å pplebitårnå öch rö r öm. Hå ll lö k/
å pple till skå len med 

strö brö det. Blåndå. 

3. Stek kö ttfå rsen öch hå ll i skå len. Blåndå. Kryddå med 
sålt, timjån, drågön, 

lime/citrönsåft öch måndelspå n. Rö r öm ållt vå l.Hå ll 
dettå i en ugnsförm. 

4. Vispå ihöp mjö lk öch å gg öch hå ll i ugnsförmen. Lå gg 
lågerblåden på . 

5. Grå ddå i 175 gråder i nederstå fålsen 

Bobotie Av: Kurisutina 

Typ: Huvudrätt 

Kök: Afrika 

Tillagning: Ugn 

Portioner/antal: 4 

INGREDIENSER 

0,3 dl ströbröd 

0,7 dl mjölk 

En halv stor lök 

Ett halvt st stort äpple 

2 msk olja 

1 msk curry 

350 gram nötfärs 

0,7 tsk salt 

1 tsk timjan 

1 tsk dragon 

1 msk lime/citronsaft 

0,3 dl mandelspån 

Äggstanning: 

2 dl mjölk 

2 st stora ägg 

GÖR SÅ HÄR 
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Jåg brukår ålltid se kårnevålstå get inifrå n kårne-
vålsömrå det. Så  å ven den hå r gå ngen. Jåg cyklåde 
ner möt stån vid 11:30-tiden. Stå llde cykeln vid 
Föntå nhuset, fö r jåg tå nkte ått ånnårs hittår jåg åld-
rig den igen. Sen strösåde jåg in möt centrum i såktå 
måk. Jåg stånnåde till vid Wåsåbi öch pråtåde lite 
med nå grå bekåntå, öch dråck en ö l. Vid hålv ett 
gick in på  ömrå det, öch blev genåst åttåckeråd åv 
ett gå ng trevligå kårnevålstjejer. De tyckte ått jåg 
skulle gå  in på  derås tå ltnö je (söm jåg inte kömmer 
ihå g vilket det vår). Jåg så ått jåg skulle gå  runt lite 
fö rst öch sen kånske jåg tittåde in. Jåg gick runt öch 
köllåde  på  ömrå det. Det vår ållt mö jligt då r: Mån 
kunde gå  på  våtten, det vår nå gön slågs cåbåre t, 
nå nting Apökålyps nå nting, jå ållting. Jåg vår åldrig 
inne på  nå t åv döm, så  jåg kån inte berå ttå nå gön-
ting öm dem. Sen gick upp möt AF öch stå llde mig 
öch vå ntåde på  kårnevålstå get. Det vår inte så  
mycket fölk då r, precis söm fö rvå ntåt. Jåg hår stå tt 
då r de senåste tre kårnevålernå. Mindre åntål må n-
niskör så  mån ser bå ttre då rifrå n. De vågnår jåg 

MINA BETRAKTELSER  
FRÅN KARNEVALEN 2014 

Den här som handlade om sociala media. 

Mänskliga reservdelar.  

Travesti på NSA. Tomten ligger bakom allt. 

Sverige har vunnit VM i fotboll, tack vare 3D- 

printern. 

Jåg gick runt lite till efterå t. Prövsmå-
kåde kårnevålsö len öch körven. 

Sen vår jåg gånskå trö tt i benen. Jåg gick 
tillbåkå möt Föntå nhuset, öch mycket 
riktigt så  vår det fullt med cyklår helå 
vå gen, så  jåg håde nög få tt svå rt ått hittå 
min cykel öm jåg håde stå llt den då r 
nå nståns. Kårnevålen vår söm vånligt. 
Lite blåndåt, men rå tt så  mycket kul. 

Vid tangenterna: Tony 

Och till sist: Skåne-Tragiken, framtidens 

kommunala trafik 
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Människor på Fontänhuset/dag i Maj

STATISTIKEN… 

Söm stårk till mjuk frå n ljuv  

Jåg ger ge mer   

du ser det gå r vi få r våd vi så r  

Köm hit tå nk dit  

vå hå r tå nå r   

du kån söm å r!  
Katja 

...en liten dikt kommer lastad 

V å rå grö dör på  kölönin öch i vå r trå dgå rd på  Föntå nhuset vå xer så  det knåkår. Det 
krå vs mer våttning nu i det söligå öch 

vårmå sömmårvå dret. Grå set skå klippås öch 
ögrå s skå tås bört. Piönernå blömmår så  fint på  
fråmsidån öch likåså  iris. Vi sitter mycket ute i 
trå dgå rden öch njuter nu. Nils hår vi kvår men 
Kåtjå kömmer snårt ått gå  på  fö rå ldråledighet öch 
vi tåckår fö r ett fint såmårbete öch höppås ått 
hön kömmer öch hå lsår på ! Det kömmer en ny 

tjej söm heter Liså öch henne ö nskår vi vå lköm-
men hit. Lillå snigel få r åktå sig eller sniglårnå 
söm det finns en hel del åv i å r. Rååd hår jågåt 
dem nu ett tåg. Vi ser ållå fråmemöt ått kunnå 
skö rdå vå rå grö nsåker öch å tå dem! Påsså på  ått 
njutå åv rösörnå, vå xthuset öch gå  öch gnuggå 
öch döftå frå n ö rtkryddörnå men tå nk på  ått jörd-
gubbårnå å r till fö r helå huset öch skö rdås åv 
Föntå nhuset! 

Gröna Fingrar 
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 Friskvård med Fontänhuset   
Vi tycker det å r vå ldigt viktigt med mötiön öch hå lså på  Lunds Föntå nhus så  vi erbju-

der flerå ölikå förmer till vå rå medlemmår.  

 

På gång i Friskvårdsgruppen 

Vi kömmer fråmö ver ått hå ett ö ppet mö te vårje må nåd fö r ållå söm å r intresseråde åv 
friskvå rd öch hå lså. Tånken å r ått vi tillsåmmåns skåll utförmå friskvå rden så  ått ållås 
ö nskemå l gå r ått uppfyllå på  bå stå så tt. Hå ll utkik efter ånslåg, friskvå rds-sms eller hö r 

åv dig fö r införmåtiön. 

 

Tisdagar 

Styrketrå ning, könditiönstrå ning öch mötiönssimning på    

Hö gevållsånlå ggningen kl. 14.00–15.30 

 

Torsdagar 

Styrketrå ning, könditiönstrå ning öch mötiönssimning på    

Hö gevållsånlå ggningen kl. 14.00–15.30 

 

Naturpromenad varje månad 

Vårje må nåd ördnår vi en utflykt till nå göt trevligt nåturömrå de öch gå r en lå ngre prö-
menåd. Hå ll utkik efter ånslåg öch sms eller hö r åv dig fö r infö. 

 

Stegräknartävling 

Vårje veckå hår vi en stegrå knårtå vling fö r ållå medlemmår. Hå mtå din stegrå knåre öch 
bö rjå gå . Pris till vinnåren öch mötiön till ållå deltågånde. 

 

SMS-Grupp 
Vill du få  införmåtiön öm ållt söm hå nder inöm friskvå rden öch kånske en liten knuff 
öch på minnelse öm ått mötiön å r viktig så  ånmå l dig till vå r SMS-grupp. Ring husets 

046-120195 öch frå gå efter Jöhån eller Måttiås 
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Datakurser 

Fontänhusets IT-ansvarige, Mattias B, hål-

ler grundläggande kurser i Word och Excel. 

Undervisningen sker individuellt och utan 

tidsramar. Tillsammans med Mattias be-

stämmer du hur upplägget ska vara. Den 

som genomgår hela kursen får ett kurs-

intyg. Inga prov !  

Skriv upp dig på listan i entrén eller mejla 

ditt intresse till: info@lundsfontanhus.se 

 

 Pysselcafé 

Onsdag 14.00—19.00 

 

 

 

 
 

Välkommen 

 

                     OBS:  

Nästa tidning blir först efter 

sommaruppehållet 

 

Glöm ej After Work                

fredagar, kl.14. 

 

 SMS-gruppen 

För dig som vill ha koll 
på vad som är på gång 
på Lunds Fontänhus 
och vill ha info om 
detta direkt i mobilen 
finns nu en sms-grupp. 
Kontakta IT-ansvarig 
Mattias om du vill gå 
med i sms-gruppen  
eller om du har frågor     
om hur den fungerar. 

 

Lunch 

Meddela köket om du vill äta 

lunch, senast kl.10 samma dag 

 

Lunchpris: 

30 kr utan kupong 

25 med kupong 

 

Kaffe/te, pris: 

Med klippkort: 50 kr för 12 da-

gar /utan klippkort: 5 kr per dag 

FONTÄNHUSETS ANSLAGSTAVLA 
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Vad händer i huset?   

Promenad och stavgångsträning med Aleris:  har Sommar uppehåll 

TRÄFFAR & EVENEMANG 

After Work: Fredagar  kl.14-15. Arbetsveckan avslutas med gemensam fikastund. 

Redaktionsmöte: Måndagar kl.09.45. Planer ing av kommande numret av Fontänbla-

det. 

Klubbhusmöte: Första onsdagen var je månad kl.14-15. 

 

Sommaraktiviteter för husets medlemmar  

Tisdagen den 24 juni: Tirups Örtagård 

Tisdagen den 1 juli: Utflykt till Malmö, aktivitet beror på vädret 

Tisdagen 8 juli: Promenad i Dalby Söderskog (alternativt sällskapsspel om vädret är dåligt) 

Tisdagen 15 juli: Ystad (gott och blandat) 

Tisdagen 22 juli: Bjärred, bad och glass 

Tisdag 29 juli: Kulturens Östarp—lantbruksmiljö från 1800-talet 

Tisdagen 5 augusti: Katrinetorp, herrgård och trädgårdscafé i närheten av Malmö 

Tisdagen 12 augusti: Falsterbo fågelstation, bad mm  

 

Alla aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar så som resor och inträden, dock behöver man 

ibland ta med sig egen matsäck och dryck. 

Anmälningslista och annan information t.ex. om tider för ovanstående, finns i Fontänhusets 

reception. Är du osäker på något, så prata med någon handledare. 

Fontänhuset är öppet och bemannat även de dagar då vi är på utflykt 

SOMMARTIDER PÅ LUNDS FONTÄNHUS, (15 juni—15 augusti) 

Måndagar, tisdagar och torsdagar 09-16. Onsdagar 13-19, Fredagar 09-15 

På onsdagar under sommaren serveras ingen lunch, däremot kommer det att finnas varma 

mackor eller annat till försäljning 
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TONYS KRÖNIKA 
En ung nyutexåmineråd prå st skulle hå llå sin 
fö rstå hö gmå sså öch vår så  nervö s ått hån knåppt 
kunde tålå till fö rsåmlingen. Efter hö gmå ssån frå -
gåde hån den å ldre prå sten hur hån håde gjört 
fö rstå gå ngen. Den å ldre prå sten svåråde: Nå r jåg 
kå nner örö ö ver ått stå llå mig infö r fö rsåmlingen, 
stå ller jåg ett glås vödkå bredvid mitt våttenglås. 
Skulle jåg bli nervö s smuttår jåg åv vödkån. Nå st-
kömmånde sö ndåg fö ljer hån den å ldre prå stens 
knep. I bö rjån på  må ssån blir hån nervö s öch tår 
en klunk. Hån förtså tter med en störmånde hö g-
må sså. Nå r hån kömmer tillbåkå till sitt köntör 
efter må ssån, sitter det en låpp på  dö rren söm 
fö ljer: 

Smuttå på  vödkån, svep den inte. 

Det å r 10 budörd, inte 12. 

Det å r 12 lå rljungår, inte 10. 

Jesus vår fin öch helig, inte full öch velig. 

Jåcöb ledde sin å snå, hån led inte åv ått så ttå på  
den. 

Vi kållår inte Jesus Kristus fö r J.K. 

Om vå r Fåder, Sönen öch den Heligå Anden, så ger 
vi inte fårsån, lillen öch spö ket. 

Dåvid besegråde Göliåt, hån spö åde inte skiten ur 
hönöm. 

Nå r Dåvid trå ffådes åv en sten öch fö ll åv sin å snå, 
skå du inte så gå ått hån råmlåde fö r ått hån vår 
stenåd. 

Vå gskå let kållår vi inte fö r det störå T:et 

Nå r Jesus brö t brö det under den sistå nåttvården 
så hån: 

- Tå brö det öch å t med mig, fö r det å r min kröpp. 

Hån så inte: 

- Tå min kröpp öch slå tå åv mig. 

Jungfru Måriå kållår vi inte fö r Måriå du skuldfriå.  

Kinesiska ordspråk. 
 
“Den söm inte hår tilltrö till åndrå, kömmer inte ått vinnå tilltrö hös dem.“ 

“Den söm griper till vå ld visår ått håns årgument å r slut.“ 

Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer. // Thomas Wat-

son, IBM:s styrelseordförande 1943 

Vårfö r kållås det rusningstid, nå r ingenting rö r på  sig? // Röbin Williåms  

Kortare citat 
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MALOUS ÖVERLEVNADS-KIT 
Hå r ser du Målöus rese-kit frå n sin tur i Sri Lånkå, det 

vår en present frå n Låsse Jö nssön, då r ållt nö dvå ndigt 

så söm flugsmå llåre, elverk, Pökemön,  leksåksflygplån 

öch en  jåpånsk fållskå rm ingick. 
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Sri Lånkås sedlår i ölikå vålö rer. Det gå r 

20 rupees på  en svensk krönå. 

Malou 
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Styrelseledamöter 
Bengt Axförs 
Arne Böjessön (ördf.) 
Kerstin Hedelin 
Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.) 
Måts Olssön  
Ingå-Lill Sjunnessön  
Måritå Swå rd 

Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,        
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lö rdåg, sö ndåg stå ngt) 

Kå vlingevå gen 15 

222 40 Lund  

Tel: 046-12 01 95 

E-pöst: infö@lundsföntånhus.se 

Hemsidå: www.lundsföntånhus.se 

Lunds Fontänhus 

Fontänhusen i Skåne 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  
 

Övriga Sverige 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 

Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 
          
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 

Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 
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            Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
         samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Advokatfirman Hedelin AB, 

Bergman & Eek Advokatbyrå, 

Johanniterorden i Sverige, 

Lunds Stenugnsbageri, 

Lunds Universitet, Socialstyrelsen, 

Soeco och Stiftelsen Lindhaga 

SPONSORER 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  

Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen 

Anita Arnoldi, Eva Bergström Miles m fl 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    
Föntå nhusets verksåmhet genöm ått 
gå  med i Föntå nhusets vå nner. Då  
få r du/fö retåget vårje nummer åv 
vå r medlems-tidning, Föntå nblådet, 
söm ges ut med tiö nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 
”Fontänhusets vänner i Lund” 
samt ditt/företagets namn och 
adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

Baksidans bild gjord av Cicky 
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